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Godzina dla języka polskiego
Godzina dla języka pol-

skiego -  pod takim ha-
słem obchodziliśmy w Szkole 
Podstawowej w Michalowie 
Międzynarodowy Dzień Ję-
zyka Ojczystego.
 Coroczne święto ob-
chodzone 21 lutego ustano-
wione przez UNESCO 17 li-
stopada 1999 roku. Jego datą 
zostało upamiętnione wyda-
rzenie w Bangladeszu, gdzie 
w 1952 roku pięciu studen-
tów uniwersytetu w Dhace 
zginęło podczas demonstra-
cji, gdy domagali się nadania 
językowi bengalskiemu sta-
tusu języka urzędowego. 
 Obchody tego dnia 
na całym świecie mają po-
móc w ochronie różnorod-
ności językowej jako dzie-
dzictwa kulturowego.
 Dla uczniów klas V 
- VIII zostały przygotowane 
gry, quizy i zabawy języko-
we. Cztery czteroosobowe 
drużyny, które otrzymały 
nazwy ptaków o trudnej pi-
sowni - KUKUŁKI, SÓJ-
KI, PUSTUŁKI, JERZYKI, 
zmierzyły sie z trudnościami 
frazeologicznymi, składnio-
wymi, ortograficznymi, gra-

matycznymi. Dużo emocji 
dostarczyło wypowiadanie 
łamańców językowych. An-
gażowano także uczniów, 
którzy obserwowali zabawy 
oraz pana Dyrektora i na-
uczycieli. 
 Miła atmosfera, cie-
kawe zadania oraz chęć na-
uczenia się czegoś sprawiły, 
że czas zmagań językowych 
upłynął niezwykle szybko. 
Najlepszą drużyną okazały 
się SÓJKI w składzie: Zuzan-
na Ż., Wiktoria Ł., Weroni-
ka K., Oliwia M. Nagroda-
mi były kupony na szóstki i 
piątki z języka polskiego. Dla 
uczniów za udział  w zada-
niach rozdano kupony na 
plusy i piątki. Nagrody spe-
cjalne stanowiły kupony na 
indywidualne konsultacje z 
nauczycielkami języka pol-
skiego naszej szkoły, wręczo-
ne wybranym uczniom. 
 Język polski jest na-
szym niematerialnym do-
brem narodowym. Wszy-
scy jesteśmy zobowiązania 
do najwyższej troski o jego 
poprawność i szczególną 
ochronę. 
 "Godzina dla języka 

polskiego" 21 lutego 2020 
roku została zainicjowana 
i zrealizowana przez panią 
Aurelię Policzkiewicz i pa-
nią Joannę Piłat. Gazetkę 
szkolną na temat Międzyna-
rodowego Dnia Języka Oj-
czystego przygotowała pani 
Barbara Typek. Ponadto na 
górnym korytarzu pojawiły 
się tabliczki z najczęściej po-
pełnianymi błędami języko-
wymi. 
 Do kolejnego dnia 
języka ojczystego cały rok, 
ale już zachęcamy do ćwi-
czeń językowych na kilku ła-
mańcach:

Dromader z Durbanu tur-
ban pożarł panu.

Powstały z wydm widma w 
widm zwały wpadł rydwan. 

Puma z gumy ma fumy
a te fumy to z dumy. 

Przy karczmie sterczy 
warsztat szlifierczy.

Cienkie talie dalii jak kieli-
chy konwalii.

• Marzena Łoza

Szycie maseczek ochronnych!
Do akcji szycia maseczek 

dołączyło Stowarzysze-
nie Miłośników Siemierza. 
Do chwili obecnej Panie z 
Gminy Rachanie przekaza-
ły ok. 2000 sztuk maseczek 
do Starostwa Powiatowego 
w Tomaszowie Lub. oraz do 
Ośrodków Zdrowia w Ra-
chaniach i Wożuczynie Cu-
krowni. Panie planują jeszcze 
wykonać ok. 5000 sztuk ma-
seczek.

 W chwili obecnej 
maseczki szyje 20 Pań z Wo-

żuczyna, Źwiartówka, Ra-
chań, Werechań, Siemierza i 
Wożuczyna Cukrowni. Ma-
teriały dostarcza Starostwo 
Powiatowe w Tomaszowie 
Lubelskim, Wójt Gminy Ra-
chanie oraz część materia-
łów zakupują panie z wła-
snych funduszy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli 
się do tej pięknej inicjatywy.  

Akcja trwa. 

• Koordynator
GOK Rachanie
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Szanowni Państwo!

 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pomimo szczególnych 
warunków w jakich obecnie  żyjemy spowodowanych wirusem COVID- 19 
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, pogody 

ducha i wszelkiej życzliwości.

Niech ten świąteczny  czas pomimo wszystko, napełnia Państwa radością  
oraz  pozwala na nowo odkryć i pogłębić naszą wiarę w Boga i wartość 
drugiego człowieka  a Zmartwychwstanie Chrystusa niech  budzi w Wa-
szych sercach nadzieję, że pomimo tak wielkiej  światowej pandemii na-

dejdą niebawem dni zwyczajne jakbyśmy dawniej to określili a do których 
Wszyscy tęsknimy. Niechaj Pan pomnaża w Nas dobro i wytrwałość na tak 

trudny czas.

Niech zbliżające się święta będą czasem spędzonym w gronie rodziny oraz 
chwilą spokoju i przystankiem od codziennych zmartwień i trosk. Dla 

Wszystkich którzy z różnych względów nie są z rodziną i nie będą mogli 
spędzić tych świąt z najbliższymi życzymy przede wszystkim wytrwałości i 
zapewniamy że będą oni w sercach najbliższych jak i Nas wszystkich. Po-

zdrawiamy  serdecznie życząc:

Spokojnych i  Zdrowych Świąt

 Wójt Gminy Rachanie
Roman Miedziak

 Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Pałczyński 

Wręczenie stypendiów i nagród
W dniu 14 lutego br. w 

Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rachaniach od-
było się uroczyste wręczenie 
stypendiów ufundowanych 
przez Fundację „Falków” w 
Falkowie.  Stypendia wręczył 
fundator Fundacji, Pan Hen-
ryk Malec wraz z małżon-
ką Lidią Malec oraz Panem 
Romanem Miedziakiem, 
Wójtem Gminy Rachanie, 
pełniącym funkcję Przewod-
niczącego Kapituły Stypen-
dialnej.
 Wyróżnienia stypen-
dialne otrzymali: Mikołaj 
Wojtasiewicz, Zuzanna Za-
rębska i Klaudia Przybysz ze 
Szkoły Podstawowej w Ra-
chaniach, Paulina Fuk, Julia 
Świderska i Marta Brzezicka 
ze Szkoły Podstawowej w 
Wożuczynie oraz Zuzanna 
Tychlowiec, Maria Kubecka 
i Emilia Kubecka z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w 
Michalowie.

  W uroczystości 
udział wzięli rodzice wyróż-
nionych osób, dyrektorzy 
szkół, radni, sołtysi oraz za-
proszeni goście. Spotkanie 
uświetnił występ młodych 
artystów ze Szkoły Podsta-
wowej w Rachaniach. Na 
zakończenie dla wszystkich 
uczestników spotkania był 
słodki poczęstunek.
 W grudniu ubiegłego 
roku został ogłoszony przez 
Fundację konkurs plastycz-
ny na logo Fundacji „Fal-
ków”. Komisja Konkursowa 
wyłoniła trzech zwycięzców 
konkursu i przyznała dla 
laureatów nagrody pienięż-
ne. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się: Zuzanna Tychlo-
wiec, Sylwester Pachla oraz 
Julia Kmieć. W konkursie 
zostały przyznane również 
wyróżnienia dla: Dominiki 
Gielarskiej, Jakuba Łukow-
skiego, Jakuba Nowosada i 
Adriana Frańczuka.

 

Wszystkie kolorowe, pięk-
ne prace złożone w ramach 
konkursu będą wykorzystane 
w przyszłości przez Fundację 
do stworzenia barwnego ka-
lendarza oraz opracowania 
logo organizacji. 
 Nagrodzeni ucznio-
wie i ich rodzice otrzymali 
gratulacje od zebranych z ży-
czeniami dalszych sukcesów, 
satysfakcji z osiągania zamie-

rzonych celów i spełniania 
marzeń.
 Wyróżnienia o cha-
rakterze stypendialnym ze 
strony Fundacji „Falków” w 
Falkowie są pierwszą tego 
rodzaju aktywnością Funda-
cji, w przyszłości będą miały 
charakter powtarzalny i cy-
kliczny.

• Marzena Łoza

Fundacja „Falków”
Fundacja „Falków” w Fal-

kowie rozpoczęła swo-
ją działalność we wrześniu 
ubiegłego roku. Jest organi-
zacją pozarządową, prowa-
dzącą działalność pożytku 
publicznego. 
 Celem jej działania 
jest prowadzenie działalno-
ści edukacyjnej i kulturalnej, 
zwłaszcza w zakresie wspie-
rania i pomocy w przedsię-
wzięciach edukacyjno-kul-
turalnych na rzecz dzieci i 
młodzieży. 
 Ideą, która przyświe-
cała powołaniu jej do życia 
była potrzeba zwrócenia 
uwagi na fakt jak istotne jest, 
aby w małych środowiskach 
zauważać i pielęgnować mło-
de talenty, dawać poczucie 
zdolnym uczniom, że war-

to ponosić trud pracy nad 
swoim rozwojem, zachęcać 
do aktywności artystycznej i 
sportowej.
 Nie byłoby wspólne-
go działania, nie udałoby się 
przekuć indywidualnych po-
mysłów we wspólne działa-
nia lokalnych społeczników, 
gdyby nie osoba pomysło-
dawcy i fundatora Fundacji, 
Pana Henryka Malca. To z 
jego inicjatywy i przy jego 
wsparciu finansowym Fun-
dacja „Falków” z siedzibą w 
Falkowie zaczęła istnieć.
 Środki na realizację swych 
zadań Fundacja pozyskuje 
głównie z darowizn, zapisów 
i zbiórek, a w przyszłości za-
mierza również gromadzić 
je z odpisów 1% podatku od 
osób fizycznych, po uzyska-

niu przez Fundację statusu 
organizacji pożytku publicz-
nego.
 Obecnie, na czele 
Zarządu Fundacji stoi Pan 
Wiesław Pałczyński, jego 
członkami są: Agata 
 Niedziółka i Henryk Malec. 
Radzie Fundacji przewodni-
czy Marzena Łoza, a w skład 
Rady wchodzą: Elżbieta Ol-
szewska, Katarzyna Bondyra, 
Stanisław Ważny i Stanisław 
Seńko.
 Fundacja dopiero 
rozpoczęła swoją działal-
ność. Jej członkowie stale 
pracują nad organizacją 
 konkretnych form działa-
nia, poszukują pomysłów na 
najbardziej trafne, skutecz-
ne i jednocześnie atrakcyjne 
dla młodych ludzi aktywno-

ści. Są otwarci na pomysły 
mieszkańców, nauczycieli,  
wychowawców, trenerów, 
opiekunów, a także rodziców.
 Obecnie Fundacja realizuje 
swoje cele głównie poprzez 
fundowanie stypendiów i na-
gród dla  zdolnych i aktyw-
nych uczniów oraz poprzez 
udział w finansowaniu ak-
cji promujących fizyczny  i 
artystyczny rozwój dzieci i 
młodzieży. Stąd też jedną z 
pierwszych aktywności Fun-
dacji jest przyznanie stypen-
diów dla uczniów  szkół dzia-
łających na terenie Gminy 
Rachanie, w uznaniu za ich 
znakomite wyniki w nauce, 
 osiągnięcia pozaszkolne 
oraz zaangażowanie w dzia-
łania społeczne.

• Marzena Łoza
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SANOWNI PAŃSTWO!
MAJĄC NA UWADZE PAŃSTWA DOBRO I ZDROWIE

PRZYPOMINAMY O NAJNOWYCH OGRANICZENIACH
W PRZEMIESZCZANIEU SIĘ OBOWIAZUJACYCH

OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY MAJĄC NA UWADZE DOBRO OSOBISTE 
ORAZ OSÓB TRZECICH STOSUJĄ

DOTYCZCZASOWE OGRANICZENIA!

POMIMO OBOSTRZEŃ I OGRANICZEŃ PRACUJEMY I JESTEŚMY CODZIEN-
NIE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W KAŻDEJ SPRAWIE !

Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na 
ryzyko zarażenia. Bądźmy ostrożni i rozważni, stosujmy się do nowych zasad!. Zwłaszcza, że największa fala zachorowań jak 
mówią eksperci wciąż niestety  przed nami. Przypominamy , że a złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 
tysięcy złotych. Ufamy, że Mieszkańcy Naszej Gminy wykażą rozsądek i zastosują sie do poniższych ograniczeń. BARDZO ZA 
TO WSZYSTKIM DZIEKUJEMY!
 Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)
• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na 
wcześniejsze apele Sztabu Zarządzania KiE Gminy Rachanie już stosują podobne zasady.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
• Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
• od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
• w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku 

życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku 
życia.

 Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funk-
cjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich 
personel medyczny.
 Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy miesz-
kają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami 
kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020. Prosimy więc o przeanalizowanie możliwości odbycia kwarantanny 
w innych miejscach niż miejsce zamieszkania (szczególnie w przypadku dużej rodziny wielopokoleniowej w tym z osobami 
szczególnie narażonymi na zarażenie)

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 
z powodu:
• powrotu z zagranicy
• kontaktu z zarażonym
 Ty również będziesz musiał ją odbyć!!!! Można tego uniknąć! Wskazane jest aby organizować wspólne miejsca kwarantanny 
gdy jest to tylko możliwe! np. zagranicznej.
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 Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne. Tych usług nie będzie można reali-
zować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.  Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest 
bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opie-
kuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. 

 W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu można 
załatwiać niezbędne sprawy związane z:
• dojazdem do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do 

swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
• wolontariatem na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym 

przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach 
tej działalności. W gminie dotyczy to wskazanych członków OSP oraz pracowników Urzędu Gminy i GOPS.

• załatwianiem  niezbędnych  spraw w życiu codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, 
wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

 Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
Wprowadzamy także do odwołania zakaz  przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy 
więc parków, zieleńców,  stadionów, skwerów i przystanków.
Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania ze stadionu gminnego, zostanie on zamknięty aż do odwołania. Pro-
simy o zastosowanie się do tych ograniczeń!!!!!!!
2 metry – minimalna odległość między pieszymi

 Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także 
rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: 
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), 
• a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.  
• 
 Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca 
zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków. Urząd Gminy Rachanie pracuje systemem dwu-
zmianowym więc w każdy dzień  tygodnia jesteśmy dostępni dla Państwa w godzinach pracy Urzędu oraz GOPS. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji codziennie pod nr. telefonów:  UG: 84 5471103, 6471104, GOPS: 84 6632275, 846632909. Lub meilowo: 
sekretariat@rachanie.gmina.pl, Postaramy sie pomóc w każdej Państwa sprawie! Zapraszamy do kontaktów! 

 Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. 
Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. 
dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.
Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.
Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
• stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
• pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
• 

Ważne!
Pracownicy Urzędu Gminy w Rachaniach w ramach innych prac zleconych od  6 kwietnia do odwołania w dniach prac 
zdalnych (tj. co drugi dzień) będą szyli maseczki, które zostaną bezpłatnie przekazane dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Rachanie poprzez punkty sklepowe, ośrodki zdrowia, apteki, pocztę oraz dostępne w punkcie przed Urzędem 

Gminy i GOPS Rachanie oraz przy Domu Kultury w Wożuczynie Cukrowni. 
 

Prosimy Wszystkich o zachowanie się (w podanych wyżej miejscach i sytuacjach) zgodnie z wytycznymi
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie wirusa.

Dziękujemy!

Wójt Gminy Rachanie oraz  Sztab Zarządzania Kryzysowo-Epidemicznego Gminy Rachanie
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ZADANIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE od 17.12.2019 r. do 14.02.2020 r.
przez Referat Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. W zakresie plano-
wania i zagospodaro-
wania przestrzennego:
Została wydana 1 decy-
zji o warunkach zabudowy 
dla inwestora prywatnego. 

2. W zakresie obrotu 
mieniem komunalnym:
 a)  Prowadzone jest postępo-
wanie w sprawie sprzedaży 
nieruchomości składającej 
się z działki gruntu o po-
wierzchni 0,07 ha położonej 
w miejscowości Rachanie 
przy ul. Krótkiej. Ogłoszono 
i podano do publicznej wia-
domości poprzez ogłoszenie 
w prasie lokalnej, na stronie 
urzędu gminy, na tablicy 
ogłoszeń w urzędzie gmi-
ny i w miejscowości Racha-
nie, wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia.
b) Wystąpiono z wnioskiem 
do Starosty Tomaszowskie-
go o potwierdzenie w formie 
decyzji administracyjnej, że 
działka o powierzchni 0,17 
ha położona w miejsco-
wości Michalów stanowią 
mienie gromadzkie. Uregu-
lowanie stanów prawnych 
nieruchomości jest nie-
zbędne w związku z gmin-
nymi planami inwestycyj-
nymi na tej nieruchomości.
c) Wygaszono trwały zarząd 
przysługujący Szkole Pod-
stawowej w Rachaniach nad 
nieruchomością położoną 
w miejscowości Grodysła-
wice o powierzchni 2,26 ha 
zabudowaną budynkiem 
byłej szkoły podstawowej. 
Wygaszenie trwałego za-
rządu nastąpiło na wniosek 
Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Rachaniach w związ-
ku z tym, że nieruchomość 
nie jest wykorzystywana 
na cele określone w decy-
zji oddającej nieruchomość 
w trwały zarząd i stała się 
zbędna dla potrzeb szkoły.

d) Wynajęto na okres jed-
nego roku budynek hali 
o powierzchni użytkowej 
427 m2 po byłym SKR w 
miejscowości Rachanie. W 
ramach umowy najemca 
zobowiązał się  do wykona-
nia częściowego remontu 
dachu, instalacji elektrycz-
nej oraz  stolarki okiennej.

3. Rozpoczęto realizację za-
łożeń inwestycyjnych budże-
tu Gminy Rachanie na 2020r. 
poprzez przygotowania do-
kumentacyjne i projektowe 
w zakresie drogownictwa;
a) Opracowano projekt bu-
dowlany utwardzenia wą-
wozu lessowego w ciągu 
drogi gminnej nr 112097 w 
miejscowości Wożuczyn. 
Projekt zakłada utwardzenie 
płytami żelbetowymi odcin-
ka drogi o długości 680m,  
którego szacunkowy koszt 
wyniesie około 520 tys. zł.
b) Opracowano projekt bu-
dowlany przebudowy dro-
gi gminnej dojazdowej do 
gruntów rolnych – ul. Korea 
Południowa w miejscowo-
ści Rachanie.Projekt zakłada 
wykonanie nawierzchni be-
tonowej na odcinku 425 m, 
którego szacunkowy koszt 
wyniesie około 240 tys. zł.
c) Opracowano projekt bu-
dowlany przebudowy dro-
gi gminnej nr 111615L 
– ul. Krzywa w Racha-
niach. Projekt zakłada wy-
konania nawierzchni as-
faltowej na odcinku 644m, 
którego szacunkowy koszt 
wyniesie około 400 tys. zł. 
Wykonane projekty budow-
lane posłużyły do  złożenia 
wniosków do Starosty To-
maszowskiego o uzyskanie 
odpowiednich pozwoleń 
budowlanych na realizację 
przedmiotowych inwestycji.

4. Prowadzone jest postępo-

wanie w trybie zamówień pu-
blicznych dotyczące „Prze-
budowy sieci wodociągowej 
na osiedlu Mieszkaniowym 
w m. Wożuczyn- Cukrownia 
– obręb Michalów – Kolo-
nia gm. Rachanie". Przed-
miotem wszczętego postę-
powania przetargowego jest 
wyłonienie wykonawcę ro-
bót  budowlanych, których 
szacunkowy koszt wynosić 
będzie około 1  734 tys. zł. 
Realizacja robót budowla-
nych będzie trwała etapami 
przez trzy kolejne lata, a za-
kończenie robót planowane 
jest na 31.05.2022r. Inwesty-
cja jest realizowana z udzia-
łem środków europejskich w 
związku z podpisaną umową 
z Województwem Lubelskim 
reprezentowanym przez Za-
rząd Województwa Lubel-
skiego w ramach działania 
6.4 Gospodarka wodno-ście-
kowa Regionalnego progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020, według której 
wysokość środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego może stano-
wić 85% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych 
projektu, a 15 % kosztów 
stanowić ma wkład wła-
sny budżetu gminy. W po-
stępowaniu przetargowym 
wyznaczono termin skła-
dania ofert na 30.01.2020r. 
Do terminu składania 
wpłynęło 5 ofert a proce-
dura wyłonienia wyko-
nawcy i podpisanie umo-
wy nastąpi w terminie 
około jednego miesiąca od 
terminu składania ofert. 
5. Prowadzone jest postępo-
wanie w trybie zamówień 
publicznych dotyczące „Bu-
dowy oświetlenia ulicznego 
w pasie drogi wojewódzkiej 
Nr 850 Tomaszów Lub. – Jó-
zefówka – Alojzów w miej-

scowości Werechanie gm. 
Rachanie". .Przedmiotem 
wszczętego postępowania 
przetargowego jest wyłonie-
nie wykonawcę robót  bu-
dowlanych, których szacun-
kowy koszt wynosić będzie 
około 345 tys. zł. Zakoń-
czenie robót budowlanych 
planowane jest na dzień 30 
czerwca 2020r.  Inwestycja 
jest realizowana ze środków 
budżetu gminy. W postępo-
waniu przetargowym wy-
znaczono termin składania 
ofert na 12.02.2020r. Do 
terminu składania wpłynęło 
3 ofert a procedura wyłonie-
nia wykonawcy i podpisanie 
umowy nastąpi w terminie 
około jednego miesiąca od 
terminu składania ofert.

6. Przeprowadzono postępo-
wanie przetargowe w proce-
durze do 30 tys. euro w celu 
wyłonienia wykonawcy na 
usługę polegającą na nadzo-
rze inwestorskim nad „Prze-
budową sieci wodociągowej 
na osiedlu Mieszkaniowym 
w m. Wożuczyn- Cukrownia 
– obręb Michalów – Kolo-
nia gm. Rachanie". Zadanie 
nadzoru realizowane będzie 
etapami przez trzy kolejne 
lata, a zakończenie robót pla-
nowane jest na 31.05.2022r. 
W odpowiedzi na zapy-
tanie ofertowe wpłynęły 
dwie oferty. Złożone oferty 
spełniły warunki określo-
ne w zapytaniu ofertowym. 
Umowa została podpi-
sana z Inspektorem Pa-
nem Jerzym Dudzińskim  
który wykona usługę za 
łączną kwotę 39  tys. zł.

7. Przeprowadzono postę-
powanie przetargowe w pro-
cedurze do 30 tys. euro w 
celu wyłonienia wykonaw-
cy na usługę polegającą na 
zarządzaniu projektem  pn.
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„Kompleksowa termomo-
dernizacja Szkoły Podstawo-
wej w Rachaniach i Zespołu 
Szkół w Michalowie". Zada-
nie zarządzanie projektem 
realizowane będzie etapami 
przez dwa kolejne lata, a za-
kończenie zadania planowa-
ne jest wraz z zakończeniem 
robót budowlanych które 
planowane jest do końca 
2021r. W odpowiedzi na za-
pytanie ofertowe wpłynęły 
cztery oferty. Złożone oferty 
spełniły warunki określone w 
zapytaniu ofertowym.  Umo-
wa została podpisana z firmą 
RED INVEST Sp. z o.o. z Lu-
blina, która zaproponowała 
najniższą cenę  w wysokości 
60  270,00 zł brutto.  Usługa 
jest realizowana z udziałem 
środków europejskich w 
związku z podpisaną umo-
wą z Województwem Lubel-
skim w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 – 2020, według 
której wysokość środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego może 
stanowić 85% kwoty całko-
witych wydatków kwalifi-
kowanych projektu, a 15 % 
kosztów stanowić ma wkład 
własny budżetu gminy.

8. Gmina Rachanie przy-
stąpiła do „Programu wy-
równywania różnic między 
regionami III ” w ramach 
programu realizowanego 
przez powiat tomaszowski 
dotyczącego dofinansowania 
wkładu własnego w projek-
cie dotyczącym aktywizacji 
i integracji osób niepełno-
sprawnych ogłoszony przez 
Oddział Lubelski Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.
Złożono wniosek o dofinan-
sowanie zadania polegające-
go na „Budowie platformy 
dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku Urzędu Gmi-
ny w Rachaniach „ której 

szacunkowy kaszt budowy 
wyniesie około 56 tys. zł.
W zadaniu przewidziane jest 
montaż zewnętrznej platfor-
my samonośnej bez szybu 
z elementów stalowych dla 
osób niepełnosprawnych.
Złożono też wniosek o do-
finansowanie zadania po-
legającego na  „Przebu-
dowie budynku szkoły w 
Rachaniach wraz z dosto-
sowaniem obiektu dla osób 
niepełnosprawnych” której 
szacunkowy kaszt budowy 
wyniesie około 75 tys. zł.
W zadaniu przewidziana jest 
przebudowa łazienki, wy-
miana stolarki drzwiowej i 
likwidacja ścianki działowej.
Maksymalne dofinansowa-
nie może wynieść do 35 % 
wartości zadania na likwida-
cję barier w urzędach i pla-
cówkach oświatowych w za-
kresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poru-
szania się i komunikowania.

9. W celu realizacji w 
2020r. drugiego etapu bu-
dowy budynku gospodar-
czego w miejscowości Ko-
zia Wola przygotowano i 
złożono wniosek do Za-
kładu Energetycznego w 
Tomaszowie Lub. w celu 
wykonania przyłącza ener-
getycznego do tego budynku.

10. Eksploatacja budyn-
ku byłej szkoły podstawo-
wej w Werechaniach przez 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Werechanki” wykaza-
ła, że zainstalowana moc 
przyłącza energetycznego 
jest niewystarczająca. W 
związku z tym wystąpiono 
do Zakładu Energetyczne-
go w Tomaszowie Lub. o 
zwiększenie mocy energe-
tycznej dla tego budynku.

11. Wieloletnie użytkowa-
nie świetlicy wiejskiej w 
Pawłówce doprowadziło 
do konieczności wymiany 

wyeksploatowanych drzwi 
wejściowych do świetlicy. 
Na zlecenie gminy firma 
PJ-RAAM Paulina Wi-
śniewska –Kniaź z Tyszo-
wiec zamontowała nowe, 
aluminiowe drzwi, których 
koszt wyniósł  4 tys. zł.

12. Usunięto poważną awa-
rię na oczyszczalni ścieków 
w Michalowie – Kolonii po-
wstałą w ostatnich dniach 
stycznia. Awarii uległy dwa 
silniki elektryczne o mocy 
22 kW które zamontowane 
są na dmuchawach napo-
wietrzających zbiorniki ze 
ściekami. W wyniku powsta-
łej awarii oraz w celu utrzy-
mania minimalnej pracy 
oczyszczalni konieczne było 
czasowe wstrzymanie do-
staw ścieków dowożonych 
do czasu usunięcia awarii.
W związku z tym, że sil-
niki są specjalistyczne  za-
kup nowych odbył się na 
indywidualne zamówie-
nie co wiązało się z dłuż-
szym okresem oczekiwania 
na realizację zamówienia.
Nowe silniki zamontowano 
10 lutego i z tym dniem przy-
wrócono normalną pracę 
oczyszczalni ścieków. Łącz-
ny koszt zakupu silników 
łącznie z ich montażem wy-
niósł około 12 tys. zł brutto. 

13. W zakresie eks-
ploatacji sieci wodo-
ciągowych wykonano:
Usunięto łącznie  8 awarii sieci 
głównej i przyłączy wodocią-
gowych w miejscowościach:
Werechanie, Wożuczyn, 
Rachanie, Zwiartówek, 
Michalów – Kolonia i 
Pawłówka. Wymieniono 
niesprawny hydrant prze-
ciwpożarowy na placu przy 
Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Michalowie.
Na bieżąco trwają prace wy-
konywane przez pracowni-
ków gospodarczych związa-
ne z utrzymaniem porządku 

oraz utrzymaniem spraw-
ności technicznej urządzeń 
na ujęciach wodnych w 
celu zapewnienia ciągłej i 
zdatnej do spożycia wody. 

14. Pracownicy gospodarczy 
z udziałem osób skazanych i 
skierowany do pracy w gmi-
nie dokonali wycinki i od-
krzaczenia pasa drogi powia-
towej położonej w wąwozie 
w miejscowości Pawłówka 
w kierunku wsi Podhorce.
Naprawione zostały dwa 
przystanki autobusowe w 
Rachaniach. Wymieniono, 
uszkodzone podczas wichu-
ry, elementy zadaszenia z płyt 
poliwęglanu komorowego.
Usunięto uszkodzone kona-
ry z drzewa przy bloku nr 19 
w Wożuczynie- Cukrowni, 
które zagrażały bezpieczeń-
stwu pieszym i pojazdom 
na drodze gminnej w kie-
runku Ośrodka Zdrowia.
Wykonano remont barie-
rek ochronnych przy drodze 
gminnej w miejscowości 
Wożuczyn ( Maciejówka ) 
uszkodzonych po wypadku 
przez nieznanego sprawcę.  

15. W miesiącu styczniu od-
notowano znaczący wzrost 
zgłoszeń o padłych dzikach 
na terenie gminy. Znaleziono 
łącznie 12 szt. dzików w miej-
scowościach Werechanie, 
Zwiartówek i Siemierz. We 
współpracy z Powiatowym 
Lekarzem Weterynaryjnym 
w Tomaszowie Lub. pobrane 
zostały próbki w celu zbada-
nia padłych dzików w związ-
ku z afrykańskim pomorem 
świń (ASF). Na wniosek 
gminy padłe dziki zostały 
zabrane do utylizacji przez 
firmę „BACUTIL” Szpetko 
Sp. Jawna z Puław. Koszt tej 
usługi wyniósł  3  266,50 zł.
Ponadto w początkowych 
dniach lutego odbyło się po-
szukiwanie padłych dzików 
przez jednostkę wojskową 
na terenie lasów i gruntów
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przyległych w miejscowo-
ściach Werechanie, Paw-
łówka i Grodysławice. W 
wyniku poszukiwań znale-
ziono 2 padłe dziki. Gmina 
zabezpieczyła gorące napoje 

dla poszukujących żołnie-
rzy z jednostki wojskowej.
Pomimo tego, że zadania 
związane z padłymi dzika-
mi nie należą do zadań wła-
snych gminy, a według prze-

pisów prawa dziki stanowią 
własność Skarbu Państwa, 
Gmina Rachanie udzieliła 
pomocy w rozwiązaniu pro-
blemu związanego z padłymi 
dzikami co przyczyniło się 

do zapobieżenia rozprze-
strzenianiu się choroby afry-
kańskiego pomoru świń.

Informację sporządził:
• Roman Kuźniarz

ZADANIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE od 14.02.2020 r. do 20.03.2020 r.
przez Referat Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. W zakresie obrotu 
mieniem komunalnym:
 a) Odwołano ogłoszony na 
dzień 23.03.2020r. przetarg 
na sprzedaż nieruchomo-
ści składającej się z działki 
gruntu o powierzchni 0,07 
ha położonej w miejscowości 
Rachanie przy ul. Krótkiej. 
Powodem odwołania prze-
targu jest wniosek miesz-
kańców tej ulicy dotyczący 
zapewnienia lepszej komu-
nikacji na drodze  gminnej – 
ul. Krótka z wykorzystaniem 
przedmiotowej nieruchomości.
b) Uzyskano decyzję Sta-
rosty Tomaszowskiego 
potwierdzającą że,  dział-
ka o powierzchni 0,17 ha 
położona w miejscowości 
Michalów stanowi mienie 
gromadzkie. Przedmioto-
wa decyzja będzie podstawą 
do ubiegania się o potwier-
dzenia przez Wojewodę 
Lubelskiego prawa własno-
ści dla tej nieruchomości 
na rzecz Gminy Rachanie. 
c) Z dniem 30.06.2019r. w 
związku z zaprzestaniem 
wykonywania usług stoma-
tologicznych przez  Indy-
widualną Specjalistyczną 
Praktykę Lekarską Maria  
Skiba w Ośrodku Zdrowia 
w Rachaniach rozwiązana 
została umowa najmu na  
najmowany lokal użytkowy 
w którym prowadzone były 
usługi stomatologiczne. Na 
świadczenie usług stomato-
logicznych na terenie Gmi-
ny Rachanie w okresie od  1 
lutego 2020r. do 30 czerwca 
2022r. z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia  Delegatura w 
Zamościu podpisał umowę 

Prywatny Gabinet Stomato-
logiczny Dariusz Kaliciński. 
W związku z uzyskaniem 
kontraktu na prowadzenie 
usług stomatologicznych 
wpłynął wniosek o wynaję-
cie lokalu użytkowego o po-
wierzchni 30m2 w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Racha-
niach na prowadzenie usług  
stomatologicznych przez 
Prywatny Gabinet Stomato-
logiczny Dariusz Kaliciński.  
W związku z tym trwają ne-
gocjacje dotyczące warun-
ków zawarcia umowy najmu.

2. W zakresie drogownictwa;
a)  Zgłoszono do Starosty 
Tomaszowskiego wniosek 
ze zgłoszeniem robót  bu-
dowlanych polegających na 
przebudowie drogi gminnej 
wewnętrznej  dojazdowej do 
gruntów rolnych – ul. Korea 
Południowa w miejscowości 
Rachanie  i otrzymano za-
wiadomienie o jego przyjęciu 
i nie wniesieniu sprzeciwu 
jako robót nie wymagają-
cych pozwolenia na budowę.
b) W związku ze zmianą 
przepisów prawnych od 1 
stycznia 2020r. każdy projekt  
budowlany na budowę  drogi 
w swej treści musi zawierać 
budowę kanału  technolo-
gicznego. Na odstępstwo od 
tej zasady może wyrazić zgo-
dę Ministerstwo Cyfryzacji. 
W związku z planowaną bu-
dową - utwardzenia wąwo-
zu lessowego w ciągu drogi 
gminnej nr 112097 w miej-
scowości Wożuczyn wystą-
piliśmy z wnioskiem i z od-
powiednim uzasadnieniem 
do Ministerstwa Cyfryzacji 

o odstąpienie od obowiązku 
zaprojektowania i wybudo-
wania kanału technologicz-
nego. W dniu 11.03.2020r. 
otrzymaliśmy decyzję Mini-
sterstwa Cyfryzacji o zwol-
nieniu z  obowiązku budowy 
kanału technologicznego w 
ramach realizacji przed-
miotowej inwestycji co bę-
dzie podstawą do ubiegania 
się o pozwolenie na budo-
wę i realizację inwestycji.

3. Przeprowadzono postę-
powanie w trybie zamówień 
publicznych na „Przebudowę 
sieci wodociągowej na osie-
dlu Mieszkaniowym w m. 
Wożuczyn- Cukrownia – ob-
ręb Michalów – Kolonia gm. 
Rachanie". Wyłoniono wy-
konawcę robót  budowlanych  
którym będzie firma Zakład 
Budowlano-Instalacyjny Ka-
mil Muda z Zamościa, wyko-
na ona roboty budowlane za 
kwotę 891  750,00 zł brutto.
Realizacja robót budowla-
nych będzie trwała etapami 
przez trzy kolejne lata, a za-
kończenie robót planowa-
ne jest na 31.05.2022r. Po 
podpisaniu umowy w dniu 
24.02.2020r. został przekaza-
ny plac budowy i firma roz-
poczęła realizację inwestycji.

4. Przeprowadzono po-
stępowanie w trybie za-
mówień publicznych na
„Budowy oświetlenia ulicz-
nego w pasie drogi woje-
wódzkiej Nr 850 Tomaszów 
Lub. – Józefówka – Alojzów 
w miejscowości Werechanie 
gm. Rachanie". Wyłoniono 
wykonawcę robót  budow-

lanych  którym będzie firma 
EL-MAR Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością 
z miejscowości Dobrodzień 
woj. Opolskie, wykona ona 
roboty budowlane za kwo-
tę 245  824,52 zł brutto.
Realizacja robót bu-
dowlanych będzie trwa-
ła do 30 czerwca 2020r. 
Po podpisaniu umowy w dniu 
4.03.2020r. został przekazany 
plac budowy i firma rozpo-
częła realizację inwestycji.

5. Prowadzone jest postępo-
wanie w trybie zamówień 
publicznych dotyczące in-
westycji: „Modernizacja 
(przebudowa) drogi gmin-
nej, wewnętrznej, dojazdo-
wej do gruntów rolnych w 
miejscowości Rachanie od 
km 0+685 do km 1+110 o 
długości 0,425 km". Przed-
miotem wszczętego postę-
powania przetargowego jest 
wyłonienie wykonawcę ro-
bót  budowlanych, których 
szacunkowy koszt wynosić 
będzie około 243 tys. zł. Za-
kończenie robót budowla-
nych planowane jest na dzień 
30 czerwca 2020r. Inwestycja 
jest realizowana ze środ-
ków budżetu gminy. W po-
stępowaniu przetargowym 
wyznaczono termin skła-
dania ofert na 25.03.2020r. 

6. Przeprowadzono postę-
powanie przetargowe w pro-
cedurze do 30 tys. euro w 
celu wyłonienia wykonaw-
cy na usługę polegającą na 
nadzorze inwestorskim nad 
„Kompleksową termomo-
dernizacją Szkoły Podsta-
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wowej w Rachaniach i Ze-
społu Szkół w Michalowie". 
Zadanie nadzoru realizo-
wane będzie etapami przez 
dwa kolejne lata, a zakończe-
nie robót planowane jest na 
30.10.2021r. W odpowiedzi 
na zapytanie ofertowe wpły-
nęły trzy oferty. Złożone ofer-
ty spełniły warunki określo-
ne w zapytaniu ofertowym.  
Umowa zostanie podpisana 
z Przedsiębiorstwem Wie-
lobranżowym „LECH” Cze-
sław Lechowicz z Zamościa,  
który wykona usługę za łącz-
ną kwotę  60  270,00  tys. zł.

7. W związku z planowany-
mi naborami wniosków w 
ramach Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego, któ-
ry jest formą bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej przy-
znanej przez Islandię, Nor-
wegię i Liechtenstein nowym 
członkom UE w tym między 
innymi na zadania związane 
z termomodernizacją budyn-
ków użyteczności publicznej 
w tym świetlic wiejskich, 
planujemy złożyć wnioski 
o dofinansowanie naszych 
inwestycji. Niezbędnymi 
załącznikami do wniosku o 
dofinansowanie są audyty 
energetyczne dla budynków 
będących przedmiotem ter-
momodernizacji, dlatego też 

zleciliśmy ich wykonanie 
firmie DOEKO GROUP Sp. 
z o.o. z siedzibą w Krakowie 
w cenie 7  380,00 zł brutto 
za każdy audyt. Audyty zo-
stały wykonane dla remizo 
- świetlic w następujących 
miejscowościach; Pawłów-
ka, Werechanie, Siemierz,  
Grodysławice i Siemnice.

8. Usuwana jest awaria na 
oczyszczalni ścieków w Mi-
chalowie – Kolonii. Awarii 
uległa pompa recyrkulacyjna  
do napowietrzania ścieków 
w zbiorniku na ścieki napły-
wowe. W wyniku powstałej 
awarii koniecznością było 
zamówienie u producenta 
nowej pompy  ze względu na 
jej specjalistyczny charak-
ter. Dostawa nowej pompy 
planowana jest na 20 mar-
ca, a jej szacunkowy koszt 
wyniesie ok. 6 tys. zł brutto.  
W związku  tym , że pracu-
jąca obecnie pompa pracu-
je od czasu uruchomienia 
oczyszczalni ścieków uległa 
ona całkowitej amortyzacji 
i jej naprawa jest nieuza-
sadniona ekonomicznie. 

9. Pracownicy gospodarczy 
z udziałem osób skazanych 
i skierowany do pracy w 
gminie dokonali bieżącego 
remontu poprzez malowa-

nie, uzupełnienie oszklenia 
okien, uzupełnienie instala-
cji elektrycznej, sprzątania 
lokalu użytkowego położo-
nego w budynku gminnym 
(dawny sklep spożywczy GS) 
w Wożuczynie Cukrowni. 
Przedmiotowy lokal użytko-
wy został wynajęty na okres 
jednego roku dla Krajowej 
Spółki Cukrowej S.A  „Cu-
krownia Werbkowice” jako 
pomieszczenia biurowe i ma-
gazynowe. Dokonano też re-
montu pomieszczenia w piw-
nicy budynku Urzędu Gminy 
w Rachaniach poprzez usu-
nięcie dotychczasowego 
obicia ścian, uzupełnienia 
tynków i malowania. Rozpo-
częto wycinki i odkrzacze-
nia pasa drogi wewnętrznej 
dojazdowej do gruntów rol-
nych położonej w wąwozie 
w miejscowości Grodysławi-
ce. W związku z wieloletnim 
brakiem użytkowania przed-
miotowej drogi jej zakrza-
czenie (w większości tzw. 
„tarnina” ) jest olbrzymie, co 
wymaga długotrwałej pracy.

10. W zakresie eksploata-
cji sieci wodociągowych 
wykonano: Usunięto łącz-
nie 2 awarie sieci głównej 
i przyłączy wodociągo-
wych w miejscowościach: 
Wożuczyn, Grodysławice.

Dokonano wymiany 4 wodo-
mierzy w miejscowościach: 
Wożuczyn, Michalów, Zwiar-
tówek Kolonia. Na bieżąco 
trwają prace wykonywane 
przez pracowników gospo-
darczych związane z utrzy-
maniem sprawności tech-
nicznej urządzeń na ujęciach 
wodnych w celu zapewnienia 
ciągłej i zdatnej do spożycia 
wody. W związku z powsta-
łą sytuację epidemiologicz-
ną pracownicy gospodarczy, 
jako osoby bezpośrednio 
odpowiedzialne za dosta-
wę wody na poszczególnych 
ujęciach wodnych, zobo-
wiązani zostali wyłącznie 
do codziennej, kilkukrotnej 
kontroli ujęć wodnych oraz 
maksymalnego ograniczenia 
kontaktu z innymi osobami. 
Poza nadzorowaniem wodo-
ciągów pracownicy gospo-
darczy nie wykonują innych 
prac. Ponadto zakupiono i 
uzupełniono rezerwy ma-
teriałowe niezbędne do na-
prawy ewentualnych awarii 
sieci wodociągowej, a także  
uzupełniono rezerwy pali-
wa do pojazdów gminnych.

Informację sporządził:
• Roman Kuźniarz

Lubelskie wspiera uzdolnionych
Łukasz Bałabuch - uczeń 

kl. Ia Zespołu Szkół nr 
1 im. Bartosza Głowackiego 
w Tomaszowie Lubelskim, 
absolwent Szkoły Podstawo-
wej im. ks. Błażeja Nowosa-
da w Wożuczynie - odebrał 
w Lublinie z rąk marszałka 
województwa lubelskiego 
Jarosława Stawiarskiego sty-
pendium przyznawane w 
ramach programu "Lubel-
skie wspiera uzdolnionych 
2019-2020". Łukasz otrzymał 
stypendium naukowe po-
nownie; tym razem za osią-

gnięcia z roku szkolnego 
2018/2019, gdy uczęsz-
czał do klasy ósmej, 
m.in. za wysokie wyni-
ki w nauce (oceny bdb 
i cel na świadectwie ze 
wskazanych przedmio-
tów; 100% uzyskane na 
egzaminie zewnętrznym 
z matematyki i języka 
obcego), a także zostanie 
finalistą konkursu ma-
tematycznego. Życzymy 
dalszych sukcesów!

• B.Olszewska
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Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Dnia 6 stycznia 2020 r. 

w kościele parafialnym 
w Rachaniach odbył się XV 
Gminny Przegląd Kolęd i Pa-
storałek organizowany przez 
GOK i Parafię Rzymsko - Ka-
tolicką w Rachaniach, pod 
patronatem Wójta Gminy 
Rachanie Pana Romana Mie-
dziaka.
 Przegląd nie miał 
charakteru konkursu. 
Uczestnicy występowali w 
dwu kategoriach wiekowych 
– szkoły podstawowe i doro-
śli. Do udziału w przeglądzie 
zgłosiło się 10 zespołów z te-
renu gminy i powiatu”
1. „Szczygiełki” z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 

w Michalowie, 
2. „Urwisy” ze Szkoły Pod-

stawowej w Rachaniach , 
3. „Nadzieja” z Rachań, 
4. „Legenda” z Wożuczyna, 
5. „Jawor” z Michalowa, 
6. „Vocantes” z Podhorzec,
7. „Płomyk” z Wożuczyna 

Cukrowni, 
8. „Klub Seniora” z Lubyczy 

Królewskiej, 
9. „Lawenda” z Telatyna
10. „Gloria Dei” z Tyszowiec, 

 Wszyscy wykonawcy 
otrzymali statuetki ufundo-
wane przez Wójta Gminy i 
Dyrektora GOK w Racha-
niach.
 Po występach Zw-

szystkie zespoły zostały 
zaproszone do GOK-u na 
smaczny bigos przygotowany 
przez KGW w Rachaniach. 
Różnorodność wykonywa-
nych kolęd i pastorałek spra-

wiła, że koncert był ciekawy 
i wprowadził wszystkich w 
magiczny nastrój Świąt Bo-
żego Narodzenia.

• Stanisław Seńko

Patriotycznie w Siemnicach
Członkinie Koła Gospo-

dyń Wielskich w Siem-
nicach pod kierunkiem Pani 
Teresy Pasiecznej oraz sołtys 
wsi Pani Ewelina Kuśmie-
czuk  zorganizowały dla 
mieszkańców swojej miej-
scowości spotkanie patrio-
tyczno -historyczne. 1 marca 
o godz. 14.00 na spotkanie 
przybyli zaproszeni goście: 
Pani Agata Niedziółka – Se-
kretarz Gminy Rachanie oraz 
Proboszcz parafii Wożuczyn 
ks. Bogdan Jaworowski. Go-
śćmi honorowymi spotkania 
oraz bohaterami dnia byli 
Pan Adolf Sierpiński i Pan 
Kazimierz Seń. Zaplanowa-
no spotkanie, którego celem 
było przybliżenie, zwłaszcza 
młodszym mieszkańcom 
wsi, tragicznej historii Siem-
nic. Uczestnicy mogli uzu-
pełnić, a często dowiedzieć 
się po raz pierwszy, jak wiele 
cierpień i krzywd wydarzyło 
się w naszej wsi w nie tak od-
ległej historii. 
 Pan Adolf Sierpiń-
ski i Pan Kazimierz Seń 

przedstawili zebranym bo-
gate zbiory dokumentacji 
wydarzeń, o których od lat 
informują, współpracując z 
wydawnictwami historycz-
nymi i organizacjami kom-
batanckimi. Nie obyło się 
bez wzruszeń i zadumy. Or-
ganizatorki spotkania ze swej 
strony włożyły bardzo dużo 
starań, aby odbyło się ono 
w miłej, przyjaznej atmos-
ferze. Tradycyjnie zadbały, 
aby nie zabrakło pysznych 
ciast i zapachu kawy. Jednak 
o wadze tej inicjatywy dla  
samych organizatorów niech 
świadczy to, że przygotowu-

jąc się do niego, opracowały i 
przedstawiły rys historyczny 
na temat Siemnic. Opowie-
działy o tym, jak kształtował 
się obecny obraz naszej wsi. 
Przez kilka tygodni syste-
matycznie spotykały się, aby 
pod kierunkiem Pana Bo-
gusława Piłata- mieszkańca 
Siemnic-  ćwiczyć chóralne 
wykonanie pieśni patriotycz-
nych, które dopełniły uro-
czystego charakteru spotka-
nia. W programie zadbano o 
możliwość dyskusji na temat 
tak wartościowych i  wycho-
wawczo potrzebnych inicja-
tyw, które tym razem podjęło 

KGW Siemnice, wychodząc 
naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom mieszkańców. 
 Pani Agata Niedziół-
ka, przekazując na ręce Pana 
Adolfa Sierpińskiego i Pana 
Kazimierza Senia podzięko-
wania od samorządu, wyra-
ziła w imieniu mieszkańców, 
jak cenne i unikatowe są takie 
żywe lekcje historii, widzia-
nej oczami świadków. Mamy 
nadzieję, że takie spotkania i 
takie inicjatywy wpiszą się w 
tradycyjne formy organizacji 
życia wsi Siemnice. 

• Joanna Piłat
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Podsumowanie osiągnięć szachowych
W Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w 
Michalowie w 2019 roku 
Sekcja SKS sponsorowana 
była przez Pana Wójta Ro-
mana Miedziaka i GOK Ra-
chanie. W tym czasie klub, a 
zwłaszcza jego szachiści od-
nieśli następujące sukcesy:
 W V Międzynarodo-
wym Turnieju Szachowym 
Memoriału Szymona Łuczki 
w Rachaniach 2 lutego. Wy-
startowało 28 naszych sza-
chistów, w tym 11 dziewcząt, 
wśród 110 szachistów, w tym 
41 dziewcząt.  Puchary dla 
szachistów z Gminy Racha-
nie zdobyli nasi szachiści: 
Wiktoria Gremplica  i Mi-
chał Barcicki. Najmłodsza 
szachistka z naszego Przed-
szkola - Julia Chudyga.
 W kategorii młodzi-
czek II miejsce zajęła Wero-
nika Gozdek. 
 Rewelacyjnie spisa-
li się nasi szachiści w Wo-
jewódzkim Turnieju Szkół 
Podstawowych w Szachach o 
Puchar Lubelskiego Kuratora 
Oświaty 20 marca w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Toma-

szowie Lubelskim. Wystar-
towali szachiści z około 30 
szkół województwa, w tym z 
9 szkół w których prowadzę 
zajęcia szachowe.
 I miejsce i Puchar 
Pani Kurator w kat. młodzi-
czek w składzie: Lena Ty-
chlowiec, Weronika Gozdek, 
Julia Gniwek. 
 III miejsce i puchar 
Pani Kurator w kat. juniorek 
młodszych w składzie: Niko-
la Jania, Aleksandra Budzyń-
ska, Wiktoria Gremplica, Zu-
zanna Tychlowiec.
 W Powiatowym Tur-
nieju GP 2019 startowaliśmy 
systematycznie, na zakoń-
czenie roku szkolnego zdo-
byliśmy : puchar i cztery me-
dale z nagrodami.

I miejsce i Puchar Powiatu – 
Zuzanna Tychlowiec – kat. 
juniorka młodsza.
II miejsce i srebrny medal – 
Emilia Sikora – młodziczka,
III miejsce i brązowy medal 
– Weronika Gozdek – mło-
dziczka.
III miejsce i brązowy medal – 
Piotr Ryłło – młodzik.

 W każdym tygodniu 
odbywały się turnieje o Pu-
chary Wójta Rachanie GP 
2019, łącznie 33 turnieje w 
roku, startowało 33 szachi-
stów.  Puchary na zakończe-
nie roku szkolnego otrzyma-
li:
Przedszkolacy: Puchary – 
Kornelia Ryłło, Karol Wicie-
jewski, Kacper Cichowlas, 
Karol Mielniczuk,  Medale 
złote - Jakub Gielarski, Szy-
mon Wiśniewski, Medale 
Srebrne - Anna  Sioma, Sta-
nisław Ważny, Gabriel Kuź-
niarski,  Medale Brązowe 
- Yelizereta Lakotij, Patryk 
Szewczuk, Szymon Truś, Fi-
lip Kniaź.
 Młodzicy: Pucha-
ry - Lena Tychlowiec, Piotr 
Ryłło,  Medale srebrne - We-
ronika Gozdek, Kacper Zien-
kiewicz, Medale brązowe – 
Emilia Sikora, Julia Gniwek, 
Filip Chudyga, Aleksander 
Gniwek.    Juniorzy młodsi:  
Puchary – Zuzanna Tychlo-
wiec, Michał Barcicki, Meda-
le Srebrne – Aleksandra Bu-
dzyńska, Dawid Krawczyk, 
Medale Brązowe – Nikola 

Jania, Wiktoria Gremplica, 
Dawid Jania, Wiktor Żero.
 
 Dobrze zagraliśmy 
w Międzynarodowym TSz 
dla Dzieci i Młodzieży Pu-
char Roztocza - 23 listopada 
w SP 2 Tomaszów Lub.  Dwa  
Puchary dla najmłodszych: 
Julia Gniwek -2011 rok, Ga-
briel Kuźniarski -2013 rok.  
Puchar za III miejsce wśród  
młodziczek – Lena Tychlo-
wiec, Puchar za III miejsce w 
kat. do 15 lat – Nikola Jania. 

 Rewelacyjnie zagrał 
Piotr Ryłło zdobywając II 
miejsce i Puchar w kat. do lat 
8 wśród 14 rówieśników w 
Wojewódzkim Turnieju Mi-
kołajkowym Młodych Talen-
tów do 8 i 10 lat w Memoria-
le M. Łobejko w Starostwie 
Powiatowym w Lublinie 16 
grudnia 2019 roku.
Szczegóły na: 
www.chessarbiter.com.pl 

• Sędzia i Instruktor 
Szachowy-Mieczysław 

Pszeniczka

Zajęcia z fizjoterapeutą
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Rachaniach w grudniu 
2019 r. realizowało projekt 
z dofinansowania Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników na re-
alizację zadania publicznego 
w zakresie ochrony i promo-
cji zdrowia- p.n. „Wsparcie 
działań na rzecz rolników i 
członków ich rodzin w ob-
szarze polityki społecznej , 
zdrowotnej i edukacyjnej. 
Panie z KGW zorganizowa-
ły zajęcia w GOK-u w Ra-
chaniach z fizjoterapeutką. 
Dzieci uczące się w Szkole 

Podstawowej w Rachaniach 
przygotowały plakaty, człon-
kinie koła przygotowały ulot-
ki i zestawy ćwiczeń, odbyła 
się pogadanka nt. bezpiecz-
nej pracy rolnika dla zdrowia 
kręgosłupa.  Zakupiono 15 
materacy rehabilitacyjnych, 
20 piłek do ćwiczeń, 4 roto-
ry rehabilitacyjne oraz tabli-
cę magnetyczną. Uczestnicy 
zajęć wyrazili swoje zado-
wolenie z realizacji projektu 
i zadeklarowali kontynuację 
zajęć  po nowym roku. 

• Sylwia Kopytko
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Gminny turniej piłki siatkowej
W ramach  akcji  „Ferie 

2020” dnia 17 stycz-
nia 2020 r., w hali sporto-
wej w Rachaniach, odbył się 
Gminny Turniej Piłki Siatko-
wej o Puchar Wójta Gminy 
Rachanie. Organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Rachaniach, a sędzią zawo-

dów - Pan Piotr Mroczka. 
Udział wzięły 4 drużyny z 
terenu gminy Rachanie. Tur-
niej rozegrano systemem- 
każdy z każdym.
 Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z Józefówki, 
powtarzając wynik z 2018 
r., drugie miejsce przypadło 

drużynie z Siemnic Trzecie 
miejsce zajęła drużyna z Ra-
chań, a czwarta była druży-
na z Wożuczyna. Za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc  
Wójt Gminy Rachanie Pan 
Roman Miedziak wręczył 
pamiątkowe puchary, a dyr. 
GOK w Rachaniach Pan Sta-

nisław Seńko ufundował pił-
kę dla najlepszej drużyny. 
 Celem turnieju było 
aktywne spędzenie wolnego 
czasu i popularyzacja sportu 
w gminie. 

• Stanisław Seńko

Towarzyski turniej piłki siatkowej
Kolejny, towarzyski tur-

niej piłki siatkowej Ra-
chanie 2020 stał się faktem. 
Organizacja turnieju powoli 
staje się tradycją, co bardzo 
cieszy lokalnych miłośników 
siatkówki. Dzięki życzliwości 
władz gminy z Panem Wój-
tem Romanem Miedziakiem 
na czele przy ogromnym 
wsparciu Gminnego Ośrodka 
Kultury po raz kolejny udało 
się zorganizować i przepro-
wadzić turniej. Jak co roku 
cieszył się on ogromnym za-
interesowaniem, a chętnych 
do wzięcia w nim udziału 
jak zwykle nie brakowało. 
Niestety liczba miejsc jest 
ograniczona. W tym roku w 
turnieju udział wzięły repre-
zentacje gmin z Tyszowiec, 
Telatyna oraz drużyna miej-
scowa z Rachań. W ostatniej 
chwili wycofała się drużyna z 
Przewodowa.

 Zmagania sportowe 
były od samego początku 
do końca bardzo zaciekłe i 
przebiegały w bardzo weso-
łej i przyjaznej atmosferze. 
Na pierwszy ogień naprze-
ciw siebie stanęły drużyny z 
Rachań i Telatyna. Po bardzo 
emocjonującym meczu i tie-
-breaku wyższość drużyny z 
Telatyna musieli uznać go-
spodarze. Następnie kolejne 
5 setów zafundowali sobie re-
prezentacje z Rachań i Tyszo-
wiec. Tym razem siatkarzom 
z gminy Rachanie udało się 
„wrócić z dalekiej podróży” 
i po przegraniu pierwszych 
dwóch setów odwrócić losy 
meczu by ostatecznie wygrać 
3:2. Mecz drużyn z Telatyna i 
Tyszowiec był równie zacięty 
i emocjonujący. W stosunku 
setów 3:1 zwycięsko z tej po-
tyczki wyszedł Telatyn, który 
ostatecznie zają  I miejsce 

w turnieju. Dla tyszowian 
oznaczało to, że muszą oni 
zadowolić się najniższym 
stopniem podium. II miejsce 
przypadło zatem drużynie 
Rachań. Po wielu godzinach 
rywalizacji sportowej wszy-
scy uczestnicy rywalizacji 
opuszczali salę sportową w 
Rachaniach w bardzo do-
brych humorach i z uśmie-
chem na twarzy. Otrzymali 
oni okazałe puchary ufun-
dowane przez Wójta Gmi-

ny. Organizatorzy zapewnili 
także poczęstunek w formie 
kawy, herbaty oraz smaczne-
go bigosu.
 Turniej był bardzo 
wyrównany i o ostatecz-
nych wynikach decydowały 
drobne błędy, wynikające ze 
zmęczenia lub braku szczę-
ścia. Ekipy, którym nie udało 
się zwyciężyć zapowiedziały 
chęć rewanżu w kolejnych 
tego tupu turniejach.

• Radosław Miedziak
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Kolęda, hej kolęda
W dniu 15 stycznia 2020 

r. w Domu Kultury w 
Wożuczynie Cukrowni od-
był się koncert kolęd pod 
hasłem „Kolęda, hej kolęda”. 
Kolędowanie uświetniły ze-
społy z terenu gminy Racha-
nie. Jako pierwszy wystąpił 
zespół „Echo Radosnej Jesie-
ni”, prowadzony przez Pana 
Marcina Stanibułę, składa-
jący się z seniorów miejsco-
wego Klubu dla Seniora. Ko-
lejnymi wykonawcami były 
zespoły: „Płomyk” z Wożu-

czyna Cukrowni, „Nadzieja” 
z Rachań oraz „Legenda” z 
Wożuczyna, prowadzone 
przez Pana Stanisława Seńko. 
Podczas występów widzowie 
również chętnie przyłączali 
się do kolędowania. Kulmi-
nacyjnym momentem było 
połączenie wszystkich ze-
społów i ich wspólny występ. 
Po zakończeniu koncertu na 
wszystkich uczestników cze-
kał słodki poczęstunek przy-
gotowany przez członków 
zespołów.

Organizatorami spotkania 
był GOK w Rachaniach oraz 
Klub dla Seniora w Wożu-

czynie Cukrowni.
• Diana

Karpińska-Miedziak

Konkurs „Boże Narodzenie w plastyce”
Dnia 15 stycznia 2020 r. w 

Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Rachaniach, roz-
strzygnięto gminny konkurs 
„Boże Narodzenie  w plasty-
ce ” Rachanie 2019 r.  Orga-
nizatorami konkursu byli: 
Gminny Ośrodek Kultury i 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Rachaniach. 

 Konkurs adresowa-
no do dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych a celem jego 
była ochrona i promowanie 
osób utalentowanych w kie-
runkach plastycznych, oraz 
wymiana doświadczeń z za-
kresu technik plastycznych 
pomiędzy uczestnikami kon-
kursu jak i opiekunami arty-
stycznymi.

 Komisja po obejrze-
niu wszystkich prac postano-
wiła wyróżnić uczestników 
klasy VII Szkoły Podstawo-
wej w Rachaniach: Domini-
ka Dziurę, Nikolę Klimczuk, 
Arkadiusza Czuchaja, Oli-
wię Żdan, Karinę Klimczuk,  
Klaudię Przybysz, Adriana 
Jarosławskiego. Opiekunem  
grupy była Pani Jolanta Mro-
zowska.
 Osoby wyróżnione 
otrzymały dyplomy, książki 
oraz słodki upominek.
Elżbieta Szewczuk.

• Elżbieta Szewczuk
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Przegląd kolęd i pastorałek w Lubyczy Królewskiej
Zespoły z terenu gmi-

ny Rachanie „Legenda” 
z Wożuczyna i „Nadzie-
ja” z Rachań pod kierun-
kiem Stanisława Seńko dnia 
19 stycznia 2020 r. wzięły 
udział w I Gminno- Para-
fialnym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek, który odbył się 
w Kościele Parafialnym w 
Lubyczy Królewskiej. Patro-
nat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Lubyczy Królew-
skiej Pan Marek Łuszczyński 

i Proboszcz Parafii w Luby-
czy Królewskiej ks Tadeusz 
Czuk. Przegląd nie miał cha-
rakteru konkursu.
W koncercie wystąpiło 16 
zespołów z terenu powiatu 
tomaszowskiego.
 Zespoły występowa-
ły w kategoriach wokalnych 
i chóralnych. Każdy zespół 
wykonywał dwie kolędy lub 
pastorałki . Wykonania  były 
bardzo ciekawe i na wysokim 
poziomie.

 W koncercie uczest-
niczyły władze lokalne mia-
sta  na czele z Burmistrzem 
Lubyczy , Przewodniczącym 
Rady Miasta i Proboszczem 
Parafii w Lubyczy Królew-
skiej.
Uczestniczyli również opie-
kunowie zespołów i publicz-
ność.
 Po zakończeniu ko-
lędowania wszystkie zespoły 
otrzymały nagrody rzeczowe 

i dyplomy uznania oraz zo-
stały zaproszone na poczę-
stunek do Domu Kultury w 
Dużej Świetlicy. Organizato-
rzy przeglądu  przygotowali 
smaczne potrawy i przeką-
ski.
 Na zakończenie im-
prezy można było potańczyć 
przy muzyce miejscowego 
zespołu składającego się z 
członków orkiestry dętej.

• Stanisław Seńko

Namalowana tragedia z Józefówki 
Zuzanna Tychlowiec, 

uczennica klasy VI Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Michalowie, zdobyła 
III miejsce w V Powiatowym 
Konkursie Interdyscyplinar-
nym „To Twoja i moja hi-
storia”, Czas wojny widziany 
oczyma kobiet-matek, żon 
i córek żołnierzy. Organiza-
torem konkursu była Szkoła 
Podstawowa im. Batalionów 
Chłopskich w Krynicach. 
Patronat honorowy nad kon-
kursem objęli: Poseł na Sejm 
RP –Tomasz Zieliński oraz 
Wójt Gminy Krynice-Jacek 
Wiśniewski.
 Na konkurs, pod 
kierunkiem Barbary Ty-
pek, Zuzia przygotowała 
pracę plastyczną ilustrującą 

tragiczne wydarzenia z 24 
grudnia 1942 r.,  gdy  w Józe-
fówce Niemcy rozstrzelali 7 
osobową rodzinę Stanisława 
Greszty ps.Kwiatek ( żołnie-
rza AK). Zginęła wówczas 
jego żona i 6 dzieci w wie-
ku 2-17 lat. Sam Stanisław 
Greszta był ponoć wówczas 
schowany w skrytce we wła-
snym  piecu chlebowym.
 Uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu odbyło się 
2.02.2020 r. w SP w Kryni-
cach, przy okazji obchodów 
rocznicy bitwy pod Zabo-
recznem.
 Uczennica w nagro-
dę otrzymała stosowny dy-
plom, książkę i gadżety.

• Barbara Typek
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Gminny Dzień Babci i Dziadka
Z inicjatywy Wójta Gmi-

ny Rachanie w dniu 
31.01.2020 r. w Domu Kul-
tury w Wożuczynie Cukrow-
ni zorganizowano Gminny 
Dzień Babci i Dziadka połą-
czony z zabawą i atrakcjami  
dla dzieci. Panie przygoto-
wały smaczne przekąski i 
pyszne deserki oraz słodycze 
dla  gości. Wszyscy z przy-
jemnością obejrzeli pro-
gram przedstawiony przez 
uczniów z ZS w Michalowie 
klasy I i II pod opieką pani 
Marioli Stepuch i pani Bar-
bary Wójcik. Zaprezentowa-
li się też seniorzy z „Klubu 
dla Seniora” w Wożuczynie 

Cukrowni, którzy tańczyli 
poloneza, walca i śpiewali  
piosenki przygotowane przez 
swoich instruktorów. Wójt 
Gminy Rachanie pan Roman 
Miedziak złożył życzenia 
Babciom i Dziadkom oraz 
wręczył prezenty uczestni-
kom spotkania. Dzieci spę-
dziły czas z animatorem 
kultury przy ciekawych zaba-
wach. W spotkaniu uczest-
niczyli babcie, dziadkowie, 
rodzice i dzieci z gminy Ra-
chanie. Imprezę prowadziła 
pani Zdzisława Seńko i pani 
Diana Miedziak.

• Stanisław Seńko

Zebranie OSP w Rachaniach
8 lutego 2020 r. odbyło się 

zebranie jednostki OSP 
włączonej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego w Rachaniach. 
Wśród zaproszonych gości 
w spotkaniu uczestniczyli: 
przedstawiciel Komendanta 
Powiatowego PSP w Toma-
szowie Lub. mł. bryg. Jacek 
Zwolak, Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP 
RP w Tomaszowie Lub. dh 
Kazimierz Organista, Ko-
mendant Gminny dh Mie-
czysław Majdański i Wójt 
Gminy Rachanie Roman 
Miedziak.
 Jednostka liczy 33 

członków, w tym 3 druhny. 
Otwarcia zebrania dokonał 
Prezes jednostki OSP Racha-
nie dh Stanisław Janicki, a 
prowadził je dh Michał Krze-
szowski. Podczas zebrania 

został przedstawiony raport z 
działalności jednostki za rok 
2019 i plan działania na rok 
bieżący. Zebrani członkowie 
jednostki udzielili absoluto-
rium dla obecnego Zarządu. 

W trakcie zebrania uchwałą 
przyjęta została nowa człon-
kini jednostki. 

• Iwona Krzeszowska
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Walentynki z Babcią i Dziadkiem
W Rachaniach stało się 

tradycją, że pamię-
tamy o naszych drogich 
babciach i dziadkach. Dnia 
16.02.2020 r. to święto rozpo-
częto w GOK w Rachaniach 
polonezem w wykonaniu 
zespołu tanecznego „Urwi-
sy” ze Szkoły Podstawowej w 
Rachaniach pod kierunkiem 
pani Jolanty Mrozowskiej,  
po czym nastąpiły prezenta-
cje uczniów klasy 0, II i III 
pod kierunkiem pań: Boże-
ny Wlaź, Natalii Jurczyszyn, 
Edyty Głuszek, Klaudii Ku-
siak-Kostrubiec, Ireny Ku-
ryło, Małgorzaty Stanibuły. 
Wystąpił też zespół „Nadzie-
ja” z Rachań w repertuarze 
ludowym, pod kierunkiem 
dyr. GOK  Stanisława Seńko. 
Organizatorem imprezy był 
miejscowy Ośrodek Kultury.
 Życzenia wszystkim 
babciom i dziadkom złożył  
Wójt Gminy Rachanie pan 
Roman Miedziak.

 Nie zabrakło również 
wspólnie odśpiewanego „Sto 
lat ”. Podziękowania organi-
zatorom i uczestnikom spo-
tkania złożyła pani Krystyna 
Miedziak, a w imieniu Rady 
Sołeckiej kwiaty wszystkim 
Babciom i Dziadkom wrę-
czyła sołtys pani Iwona Seń-
ko. W święcie uczestniczyli: 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Rachanie pan Wiesław 
Pałczyński, z-ca Przewodni-
czącego Rady Powiatu pani 
Teresa Semczyszyn, Pro-
boszcz Parafii Rachanie ks. 
Krzysztof Kłos i wikariusz 
ks. Mariusz Łoza. Panie z 
Klubu Seniora w Rachaniach 
przygotowały słodki poczę-
stunek, pyszne ciasteczka, 
herbatę i kawę, a wójt gmi-
ny przekazał kosz słodyczy 
dla wszystkich uczestników 
spotkania. Całość prowadzi-
ła instruktor GOK Zdzisława 
Seńko.

• Stanisław Seńko

Spotkanie charytatywne "Dar Serca"
W ostatnią sobotę kar-

nawału 22.02.2020 
r. w Domu Kultury w Wo-
żuczynie Cukrowni odbyło 
się spotkanie przedstawi-
cieli samorządu gminnego, 
którego celem była pomoc 
dla jednego z najmłodszych 
mieszkańców Gminy Ra-
chanie. Pomysłodawcą tej 
wspaniałej inicjatywy była 
grupa radnych, którzy po-
przez spotkanie integracyjne 
chcieli połączyć szlachetny 
cel z możliwością integracji 
wśród radnych, sołtysów i 
pracowników urzędu. Zaan-
gażowanie Pań Radnych oraz 
Sołtysek było olbrzymie. Po-
mysł  akcji "Dar Serca", któ-
ry polegał na wykonaniu 
kruchych ciast w kształcie 
serca zrodził sie u pani Sta-

nisławy Kubeckiej. Podczas 
spotkania zostały one wrę-
czone uczestnikom spotka-
nia w zamian za dobrowolną 
opłatę. Ciasteczka rozeszły 
się jak przysłowiowe "świeże 
bułeczki". Ponadto wszyst-
kie pieniądze, które zostały 
zaoszczędzone ze składek 
uczestników na zorganizo-
wanie spotkania również 
trafiły na konto pomocy. Ze-
brana kwota została przeka-
zana mamie potrzebującego 
maluszka. Mamy nadzieję, że 
pomoc się przyda w dalszej 
rehabilitacji i  leczeniu.
 Dziękujemy wszyst-
kim za udział w tej akcji, 
pokładamy nadzieję, że w 
następnym roku  uda  się zor-
ganizować podobną akcję na 
pomoc dla pozostałych dzie-

ci z terenu Gminy Rachanie, 
które potrzebują wsparcia. 
Składamy serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do zorga-
nizowania tego wydarzenia .
 Każdy gest, nawet 
najdrobniejszy… zmienia 
świat, czyjś świat a to spo-

tkanie jest na to najlepszym 
przykładem, które połączyło 
wszystkich niezależnie od 
wszystkiego. Życzymy dal-
szej owocnej współpracy 
przy wspólnych projektach! 

• Komitet organizacyjny
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Dzień Babci i Dziadka w Siemnicach
W niedzielę 19 stycznia 

2020r. Członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Siemnicach zorganizowa-
ły Święto Babci i Dziadka.  
Była to wspaniała okazja do 
uczczenia wszystkich senio-
rów – mieszkańców Siem-
nic oraz zaproszonych go-
ści. Spotkanie zatytułowano                
„ Babcia, Dziadek – dla każ-
dego”. 
  Na uroczystość przy-
była Pani Justyna Mańkut 
–  przedstawiciel samorządu 
lokalnego. Nie zwiedli tak-
że mieszkańcy wsi, którzy 
licznie stawili się na orga-
nizowanej dla nich uroczy-
stości. Program spotkania 
został tak opracowany, aby 
promować talenty wolkal-
ne, recytatorskie artystów 
– mieszkańców Siemnic. 
Świętowanie rozpoczęto od 
występów dzieci – wnuków 
i prawnuków honorowych 

gości. Oliwia Wybranow-
ska,Weronika Gozdek, Mi-
kołaj Nieckarz, Jakub Niec-
karz, Kamil Odrzywolski, 
Michał Kuśmierczuk, Zu-
zanna Kuśmierczuk oraz 
Lena Grzesiuk  to mali ar-
tyści, którzy przygotowa-
ni  przez panią Joannę Piłat 
zachwycili obecnych piękną 
recytacją, humorystycznymi 
anegdotami oraz śpiewem.  
Talent wokalny zaprezen-
towała także Emilka Kisiel. 
Swój debiut sceniczny miały 
panie z KGW w Siemnicach, 
które przygotowywały się 
do występu pod kierunkiem 
pana Bogdana Piłata.  Umila-
ły wszystkim zebranym czas, 
śpiewając seniorom znane 
utwory, przypominające ich 
młodość. Talent artystycz-
ny zaprezentował także pan 
Adam Romańczuk, który 
acapella odśpiewał pewną 
humorystyczną historię.  Do 

uroczystości przygotował się 
także pan Augustyn Bochen, 
który dla wszystkich gości i 
organizatorów przygotował 
niespodziankę muzyczną. 
Wszyscy występujący zostali 
nagrodzeni gromkimi bra-
wami. Organizatorzy zadba-
li, aby to niedzielne popołu-
dnie upłynęło w przemiłej 
atmosferze. Przygotowali 
słodkie upominki dla zapro-

szonych gosci.  Zaprosili na 
poczęstunek, w czasie któ-
rego były rozmowy, wspólne 
śpiewy i tańce do późnych 
godzin wieczornych. 
Z opinii zaproszonych go-
ści dało się słyszeń, że takie 
uroczystości i spotkania są  
ogromnie oczekiwane przez 
wszystkich mieszkańców 
Siemnic.  

• KGW Siemnice

Turniej szachowy o Puchary Wójta Gminy Rachanie
W ramach akcji „Ferie 

2020” w świetlicy w 
Wożuczynie Cukrowni 13 
stycznia 2020 r. rozegrano 
Gminny Turniej Szachowy 
o Puchary Wójta Gminy Ra-
chanie Romana Miedziaka. 
Organizatorem był GOK w 
Rachaniach a Sędzią zawo-
dów Instruktor  Szachowy 
-Mieczysław  Pszeniczka. Po 

rozegraniu 7 partii wyniki 
przedstawiają się następują-
co: 
 I miejsce zajęła Ju-
niorka – Nikola Jania, przed 
Wiktorią Gremplicą
 II miejsce zajął Mło-
dzik - Piotr Ryłło, przed Kac-
prem Zienkiewiczem i Kac-
prem Cichowlasem.
III miejsce zajął Junior – Mi-

chał Barcicki, przed Dawi-
dem Janią. 
 W kategorii  juniorek 
młodszych zwyciężyła Emi-
lia Sikora, przed Weroniką 
Gozdek, Zuzanną Żero. W 
kategorii młodziczek zwycię-
żyła Lena Tychlowiec przed 
Julią Gniwek.
 W kategorii przed-
szkolaków zwyciężyli: Kor-
nelia Ryłło, przed Anną 

Busko i Gabrielem  Kuźniar-
skim, przed Filipem Knia-
ziem i Antosiem Sikorą.
Zwycięzcy otrzymali Pucha-
ry Wójta Gminy Rachanie i 
dyplomy  za  miejsca 1- 3.
Instruktor  Szachowy -Mie-
czysław Pszeniczka.

• Sędzia i Instruktor 
Szachowy-Mieczysław 

Pszeniczka
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VI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar
Wójta Gminy Rachanie - II Memoriał Szymona Łuczki

15 lutego 2020 r. w Szko-
le Podstawowej w Ra-

chaniach został rozegrany 
VI Międzynarodowy Turniej 
Szachowy dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych o Puchar 
Wójta Gminy Rachanie bę-
dący jednocześnie II Me-
moriałem Szymona Łuczki. 
Organizatorem zawodów 
był Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Rachaniach. Patronat 
honorowy nad turniejem 
objęli: Poseł na Sejm RP 
Tomasz Zieliński, Starosta 
Tomaszowski Henryk Kar-
wan, Wójt Gminy Rachanie, 
a patronat medialny Toma-
szowski Portal Informacyj-
ny. Organizatorom udało się 
pozyskać liczną grupę spon-
sorów: Budgar - Aneta Le-
żak,    El-kom - Agata i Da-
riusz Fus, Fundacja Falków, 
Apteka Prywatna - Janina 
Ozdoba, Zakład Usługowo-
-Handlowy - Jerzy Kosior-
ski, Hurt-Detal Art. Przem. 
- Franciszek Piwko, Muzeum 
"Szachy Świata" - Andrzej 
Czochra i BS Rachanie o To-
maszów Lub. Kierownikiem 
zawodów był Tadeusz Łucz-
ka. W ceremonii otwarcia 
imprezy uczestniczyli przed-
stawiciele lokalnych władz 
samorządowych w osobach: 
Agata Niedziółka Sekretarz 
Gminy Rachanie, Teresa 
Semczyszyn Wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu, Stani-
sław Seńko Dyrektor GOK w 
Rachaniach, Katarzyna Bon-
dyra - Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Rachaniach.
Na starcie imprezy stanęło 
85 miłośników królewskiej 
gry, którzy rywalizowali w 
dwóch grupach: młodzików 
(dzieci do lat 10) oraz open. 
W grupie open prowadzono 
klasyfikację juniorów i junio-

rek do lat 13 oraz 18. Grano 
na dystansie 9 rund syste-
mem szwajcarskim.
 W grupie dzieci do 
lat 10 wśród chłopców zwy-
ciężył Cezary Kraczek (Bił-
goraj) wygrywając wszystkie 
swoje partie przed Barto-
szem Ożogiem (Zamość) i 
Szymonem Kostrubcem 
(Tomaszów Lub.). Wśród 
najmłodszych dziewczy-
nek triumfowała Marcelina 
Kowalska przed Joanną Ja-
roszewską (obie Tomaszów 
Lub.) i Lerną Tychlowiec 
(Michalów). W grupie open 
dwa pierwsze miejsca przy-
padły szachistom z Ukrainy. 
Zwyciężył Ihor Nester, dru-
gie miejsce wywalczył Nazar 
Ustianovich, a trzecie Bar-
tłomiej Jarosz (Tomaszów 
Lub.). Najwyżej sklasyfiko-
waną kobietą była Karolina 
Niedorys (Tomaszów Lub.). 
W klasyfikacji juniorów do 
lat 18 triumfował Kamil Ci-
sek (Tomaszów Lub.) przed 
Dominikiem Pańko i Wik-
torem Kiełbińskim (obaj 
Zamość). Wśród juniorek 
pierwsze miejsce wywalczyła 
Aleksandra Gromek przed 
Rozalią Wojtowicz (obie To-
maszów Lub.) i Nikolą Ja-
nią (Michalów). W grupie 
juniorów do lat 13 pierwsze 
trzy miejsca zajęli szachiści z 
Tomaszowa Lub. Zwyciężył 
Paweł Gromek przed Kac-
prem Koprem i Miłoszem 
Byczukiem. W klasyfikacji 
juniorek zwyciężyła Karo-
lina Niedorys przed Emilią 
Sprzęczką (obie Tomaszów 
Lub.) i Mileną Kawką (Za-
mość).
 Zwycięzcy poszcze-
gólnych klasyfikacji otrzy-
mali piękne puchary ufun-
dowane przez Wójta Gminy 

Rachanie Romana Miedzia-
ka oraz wydawnictwo al-
bumowe Mistrzostwa Polski 
Kobiet w Szachach 1992-
2018 ufundowane przez dy-
rektora Muzeum "Szachy 
Świata" Andrzeja Czochrę. 
Pierwszych trzech zawod-
ników w każdej z grup kla-
syfikacyjnych nagrodzono 
medalami, a pierwszych sze-
ściu nagrodami rzeczowymi.  
W grupie open pierwszych 
siedmiu zawodników oraz 
najwyżej sklasyfikowana 
kobieta otrzymało nagro-
dy finansowe. Natomiast 
wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy. Ponadto na-
grodzono pucharami ufun-
dowanymi przez Starostę 
Tomaszowskiego Henryka 
Karwana trzech najwyżej 
sklasyfikowanych zawodni-
ków z powiatu tomaszow-
skiego. Otrzymali je: Bartło-
miej Jarosz, Jacek Klimecki 
i Ryszard Probola (wszyscy 
Tomaszów Lub.). Nagrody 
memoriałowe w postaci pu-
charów ufundował ojciec 
Szymona, Tadeusza Łuczka 
dla najwyżej sklasyfikowane-
go zawodnika i zawodnicz-
ki z powiatu zamojskiego 
otrzymali je: Milena Kaw-
ka i Łukasz Gorzkiewicz 

(oboje Zamość). Puchary 
ufundowane przez Wójta 
Gminy Rachanie wręczono 
najlepszemu zawodnikowi 
i zawodniczce z Gminy Ra-
chanie a otrzymali je Nikola 
Jania (Michalów) i Tomasz 
Pachla (Rachanie). Statuetką 
ufundowaną przez Posła na 
Sejm Tomasza Zielińskiego 
nagrodzono najmłodszego 
uczestnika zmagań na 64 
polach - Kornelię Ryłło (Mi-
chalów). Nagrody wręczali 
przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych Agata 
Niedziółka Sekretarz Gminy 
Rachanie, Wiesław Pałczyń-
ski Przewodniczący Rady 
Gminy Rachanie, Teresa 
Semczyszyn Wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu 
 Obsługę sędziowską 
stanowili Elżbieta i Ryszard 
Żądło (Tomaszów Lub.), któ-
rych pracę doceniły lokalne 
władze samorządowe wrę-
czając im upominki. Wszyst-
kim uczestnikom zawodów 
zapewniono ciepły posiłek 
oraz kawę i herbatę. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim 
sponsorom oraz osobom, 
które zaangażowały się w or-
ganizację zawodów.

• Ryszard Żądło
• Stanisław Seńko
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Rok wędzarni "Siwy dym"
Dokładnie 6 marca 2019 

r. po raz pierwszy ru-
szyła produkcja tradycyjnych 
wędlin w Wędzarni “Siwy 
Dym”. Wędzarnia znajdu-
je się w Rachaniach przy ul. 
Górnej 20, a jej właścicielem 
jest Krystian Podoba. 
 Pomysł na firmę 
wziął się z pasji do wędzenia. 
W rodzinie Podobów trady-
cja wędzenia była przekazy-
wana z ojca na syna.  “Mój 
tato – Bogusław Podoba, od 
zawsze robił wędliny sam, 
tak jak nauczył go jego ojciec. 
Z czasem doszkolił się, zrobił 
kursy. Choć nigdy nie trud-
nił się tym zawodowo to jego 
wyroby zawsze chwalono a ja 
nie wyobrażałem sobie świąt 

bez smaku zrobionej I uwę-
dzonej przez niego kiełbasy 
czy polędwczki” - opowiada 
K. Podoba. W chwili obecnej 
Wędzarnia w swoim aosrty-
mencie ma ponad 40 pozycji. 
Jak mówi właściciel pierwszy 
rok to okres intensywnego 
rozwoju, udoskonalania re-
ceptur I tworzenia nowych.  
Wędliny są tu produkowane 
z najwyższej jakości mięsa 
bez dodatku chemii. Pro-
ces wędzenia odbywa się w 
oparciu o wyselekcjonowane 
odmiany drzewa -głównie 
olchy I czereśni. Stali klienci 
do “Siwego Dymu” przyjeż-
dżają z daleka – z Lublina, 
Hrubieszowa, Zamościa. 
 Od niedawna fir-

ma uruchomiła sprzedaż 
obwoźną. Busy z logo Wę-
dzarni “Siwy Dym” można 
spotkać na targowiskach w 
regionie – w Łaszczowie, 
Telatynia, Tyszowcach, Mir-
czu, Józefowie, Hrubieszo-
wie a nawet w Biłgoraju. Co 
tydzień firmowy foodtruck 
jest obecny na giełdzie w Za-
mościu gdzie oprócz wędlin 
na zimno można spróbować 
kiełbasy na gorąco, zjeść pie-
czoną golonkę marynowa-
ną w piwie czy skosztować 
swojskiej świeżonki. Firma 
przykłada ogromną wagę do 
jakości produktu a obecnie 
jest w trakcie procesu certy-
fikacji – ubiega się o “zielony 
listek” żeby jeszcze bardziej 

podkreslić jakość swoich wy-
robów. 
 “Na miarę swoich 
możliwości firma chce-
my również wspierać naszą 
miejscową drużynę Spartę 
Wożuczyn oraz inne oko-
liczne wydarzenia, ponieważ 
bardzo zależy nam lokalnej 
społeczności oraz budowie 
tzw. lokalnego patriotyzmu, 
który powinie łączyć a nie 
dzielić ludzi”– mówi Kry-
stian Podoba.
  Wędzarnia “Siwy 
Dym” zaprasza do swoich 
sklepów firmowych: Ra-
chanie ul. Górna 20, Toma-
szó Lubelski ul. Piekarska 5 
b, Zamość ul. Lubelska 38 
(obok Galerii Revia Park) .

Policja w przyszłości oczami dzieci i młodzieży
22 lipca 2019r.  Policja 

Państwowa w Toma-
szowie Lubelskiem obcho-
dziła święto 100 – lecia swo-
jego istnienia.
 Podczas uroczystości 
został rozstrzygnięty kon-
kurs „Policja w przyszłości 
oczami dzieci i młodzieży”. 
II miejsce (w kategorii wie-
kowej kl. I - IV) zajął uczeń 
kl. III Szkoły Podstawowej 
im. ks. Błażeja Nowosada w 
Wożuczynie Jakub Bednarek. 
Gratulujemy!

• B.Olszewska


